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Link para a música: https://www.youtube.com/watch?v=-pLKwaVuilE 

 

 
(1) “Living like a Refugee” é um música gravada pelo grupo Sierra Leone’s Refugee All Stars, que 

reflete a sua própria história enquanto refugiados da Serra Leoa, quando este país se encontrava 

em guerra. Começaram a tocar música juntos num campos de refugiados na África Ocidental. 

Mais informações sobre a sua história aqui: https://www.sierraleonesrefugeeallstars.com/our-story 

 

Fonte: Barata, “Living like a refugee”, consultado em 24 de fevereiro de 2017 através de: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pLKwaVuilE , 
http://www.scholastic.ca/education/steppingupwithliteracyplace/standupforhumanrights/_pdfs/refugee_lyrics.pdf e de 
https://www.sierraleonesrefugeeallstars.com/our-story 

Intro [spoken]   

 

Verse 

 You left your country to seek refuge 

In another man’s land  

You left your country to seek refuge  

In another man’s land  

You will be confronted by strange dialects  

And you will be fed with unusual diets  

You’ve got to sleep in a tarpauline house  

Which is so hot  

You’ve got to sleep on a tarpauline mat  

Which is so cold  

O’ we own time  

 

Chorus 

Living like a refugee is not easy  

It’s really not easy  

Living like a refugee is not easy  

O’ we own time  

Living like a refugee is not easy  

It’s really not easy  

Living like a refugee is not easy  

 

Bridge [spoken] 

  

Repeat verse 

Repeat chorus 

 

Introdução [falada] 

 

Versos 

Deixaste o teu país para procurar refúgio 

Na terra de outro homem 

Deixaste o teu país para procurar refúgio 

Na terra de outro homem 

Serás confrontado com dialetos estranhos 

E serás alimentado com dietas estranhas 

Tens de dormir numa casa de lona 

Que é tão quente 

Tens de dormir numa esteira de lona 

Que é tão frio 

Oh somos donos do nosso tempo 

 

Refrão 

Viver como um refugiado não é fácil 

Realmente não é fácil 

Viver como um refugiado não é fácil 

Oh somos donos do nosso tempo 

Viver como um refugiado não é fácil 

Realmente não é fácil 

Viver como um refugiado não é fácil 

 

Instrumental [falado] 

  

Repetir o verso 

Repetir o refrão 
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